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1. Carta aos Delegados 

 

Senhoras e senhores, 

É com imenso prazer que damos as boas-vindas aos delegados e delegadas do 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas! Em virtude da preocupante crise do 

sistema carcerário mundial e das transgressões no âmbito dos direitos humanos que 

acontecem nos presídios, a situação de violência e desrespeito à dignidade da pessoa humana 

tem tomado dimensões inimagináveis. Diariamente, presos e presas sofrem com a 

superlotação dos presídios, são torturados arbitrariamente, sofrem com a falta de alimentos, 

iluminação, materiais higiênicos, entre outros. A gravidade da conjuntura humanitária desses 

locais faz com que os indivíduos privados de liberdade passem por situações de estresse e 

contraiam doenças, além da alta taxa de reincidência e da privação dos direitos à educação, à 

saúde e ao trabalho digno.  

Entretanto, é necessário reconhecer que a situação das mulheres que se encontram 

encarceradas é indiscutivelmente pior. Além de passar por todas as problemáticas gerais, a 

mulher ainda lida com questões específicas, como a maternidade, os ciclos menstruais e, na 

maioria das vezes, o histórico de violência e abandono familiar. Nesse contexto e diante do 

aumento exponencial do número de mulheres aprisionadas, foram criadas as Regras das 

Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade 

para mulheres infratoras (Regras de Bangkok). Porém, tais regras estão distantes de alcançar 

sua efetividade plena em todo o cenário internacional.  

Por esses motivos, convidamos os senhores e as senhoras a debater acerca da situação 

do sistema carcerário feminino, de modo a propor medidas que visem amenizar ou reparar as 

violações ocorridas nas prisões de todo o globo. Esperamos que os delegados e delegadas 

possam fazer deliberações produtivas, sempre valorizando o diálogo uns com os outros e, 

acima de tudo, o respeito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelos indivíduos 

encarcerados, principais afetados nessa situação. 

Este guia foi preparado pelas suas diretoras com muito cuidado para servir como uma 

orientação para o comitê. A sua leitura é extremamente importante para a preparação dos 

senhores e senhoras, sendo um norte nos estudos de cada um dos membros da casa. Contudo, 

seus estudos não devem se resumir apenas à leitura deste guia. A preparação individual e o 

conhecimento da política externa e dos aspectos históricos de suas representações também são 

cruciais para o melhor andamento do comitê ao longo dos dias de debate. 
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Desse modo, com o objetivo de realizar discussões proveitosas, estaremos disponíveis 

para retirar qualquer dúvida que possa vir a surgir antes e durante o evento. Bons estudos e 

aguardamos os senhores e senhoras no XVI ONU JR! 

 

Érica Xavier 

Giovanna Carvalho 

Isabella Dal Pai 

Maria Paula Matos 

Millena Monteiro 

Rafaella Salles 
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2. A ONU no âmbito dos Direitos Humanos  

 

2.1. A extinta Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos 

 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial e a subsequente criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU), toda a comunidade internacional demonstrava o anseio por medidas 

sólidas de proteção aos Direitos Humanos. Nesse contexto, foi criada em 1947 a Comissão 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos (CNUDH), um órgão de caráter 

recomendatório, sob o artigo 68 da Carta da ONU, e subordinado ao Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas (ECOSOC) (SHORT, 2008). 

A partir da criação da CNUDH, houve uma mudança na perspectiva dos Direitos 

Humanos (DH) no âmbito internacional. A princípio, eles eram limitados ao regimento 

interno de cada nação, que, de acordo com o respeito ao princípio da soberania, teria, em tese, 

o compromisso de garanti-los e a capacidade necessária para fazê-lo. Entretanto, tendo em 

vista os acontecimentos do século XX e todas as suas consequências humanitárias, tornou-se 

possível constatar que, se os Direitos Humanos continuassem sendo pautados como assunto 

de soberania nacional, vidas poderiam estar em risco. Isso se deve pelo fato de que os 

próprios Estados podem perseguir os seus cidadãos, como por exemplo, foi o caso da 

Alemanha Nazista. Nessa perspectiva, a ideia de um regime internacional para tratar tais 

questões foi surgindo e passou a crescer com a redação da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) pela CNUDH, que foi adotada pela Assembleia Geral em 1948 (SHORT, 

2008). 

As discussões realizadas na CNUDH, em suas primeiras décadas, tratavam-se do 

respeito e da manutenção da dignidade humana, assim como da promoção dos direitos e 

liberdades fundamentais de todos os seres humanos, de modo a não entrar em desavenças com 

os Estados. A comissão também atuou como fórum, diversas vezes, nos quais países e 

organizações não governamentais (ONGs) podiam expressar suas preocupações sobre a 

situação dos Direitos Humanos em todo o mundo. Nas cinco décadas seguintes, a comissão 

foi ganhando espaço e passou a propor discussões de temas mais específicos de determinados 

países e regiões. Com essa mudança de perspectiva, em vez de realizar debates sobre questões 

mais gerais, a CNUDH passou a direcionar os debates para situações características de alguns 

locais, como, por exemplo, o estudo de transgressões de Direitos Humanos em regiões 

específicas (SHORT, 2008). 
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Apesar de ter ganhado um espaço maior, a CNUDH era alvo de duras críticas feitas 

por ONGs, ativistas e governos, em virtude de lidar com um tema delicado que muitas vezes 

passava por escolhas internas de cada Estado. Contando com pouca credibilidade, a Comissão 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos realizou sua última sessão em 2006, sendo 

substituída, no mesmo ano, pelo Conselho de Direitos Humanos (CDH) (SHORT, 2008). 

 

2.2. O atual Conselho de Direitos Humanos e seu funcionamento 

 

 Como supracitado, o CDH foi criado em substituição da CNUDH em 2006. Desde tal 

acontecimento, a ONU conta com um sistema complexo de Direitos Humanos, possuindo 

quatro entidades permanentes que tratam do assunto: O Conselho de Direitos Humanos, os 

Procedimentos Especiais, os Organismos de Tratados da ONU e o Escritório do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Estes quatro organismos 

trabalham de maneira separada, porém, fazem parte de um sistema totalmente interligado, de 

acordo com a ONU Brasil (ONUBR). 

 O CDH é um órgão subsidiário da Assembleia Geral, fundado em março de 2006 e 

constituído de 47 Estados-membros. Levando em consideração o compromisso de cada país 

com a promoção e proteção dos direitos humanos, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

elege, de três em três anos e através de uma votação direta e secreta, os candidatos que farão 

parte da entidade como Estados-membros. Os membros do comitê não podem ser reeleitos 

após dois mandatos de três anos consecutivos e, visando atentar-se a uma distribuição 

geográfica equitativa, a divisão dos assentos do comitê é feita do seguinte modo: das 47 

cadeiras do Conselho, 13 são para África, 13 para Ásia-Pacífico, 8 para América Latina e 

Caribe, 7 para Europa Ocidental e “outros Estados” e 6 para Europa do Leste (ONUBR). 

 Diferentemente do que acontecia na antiga Comissão de Direitos Humanos, os 

possíveis membros do CDH necessitam do apoio da maioria dos Estados-membros da 

Assembleia Geral da ONU para conseguir seus respectivos assentos e, para isso, eles precisam 

comprometer-se voluntariamente a cumprir o compromisso de respeitar os Direitos Humanos. 

Além disso, o Conselho ganha um novo mecanismo de análise, a Revisão Periódica 

Universal, que consiste em uma oportunidade de avaliar, de tempos em tempos, 

posicionamentos de todos os 193 Estados-membros das Nações Unidas. Segundo o Centro 
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Regional de Informações das Nações Unidas (UNRIC), essa nova prática possibilita ainda 

mais o fortalecimento da atuação do comitê. 

 Nesse sentido, a principal função do CDH é promover o debate sobre temas que 

versam sobre os DH e, também, discutir acerca de situações de transgressões desses direitos 

em determinados países, como direitos dos imigrantes e à moradia, episódios de tortura, 

desrespeito às culturas, extrema pobreza, liberdade religiosa, entre outros. Desse modo, em 

tempos de crise, o Conselho funciona como um espaço no qual a comunidade internacional 

pode se reunir, debater e se manifestar. 

 Acerca dos objetivos do CDH, o UNRIC pronunciou-se da seguinte forma: 

O Conselho será responsável por promover o respeito universal e a proteção 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todos. 

Debruçar-se-á sobre violações de direitos, promoverá a assistência e 

educação no domínio dos direitos humanos, ajudará a desenvolver o direito 

internacional na esfera dos direitos humanos, analisará a atuação dos 

Estados-membros no campo dos direitos humanos, esforçar-se-á para evitar 

abusos, responderá a situações de emergência e servirá de fórum 

internacional para o diálogo sobre questões de direitos humanos. (Centro 

Regional de Informações das Nações Unidas) 

 

Vale ressaltar que o CDH deve, em todos os momentos, ter como base a 

universalidade, imparcialidade, objetividade e cooperação entre os membros, buscando evitar 

ao máximo a seletividade em suas decisões e relatórios. Igualmente, é importante evidenciar 

que nenhum país possui uma atuação perfeita no que tange aos Direitos Humanos e, portanto, 

deve ser prestada a devida assistência a países vistos como problemáticos nessa questão, de 

modo a valorizar o diálogo e a vontade e disposição de cada Estado em introduzir melhorias 

no âmbito dos Direitos Humanos (UNRIC). 

Ademais, é essencial esclarecer que mesmo Estados não membros podem participar 

das reuniões e ter voz nas discussões do Conselho, assim como entidades especializadas em 

Direitos Humanos, organismos intergovernamentais e organizações não governamentais. As 

Resoluções do CDH são aprovadas na obtenção de dois terços dos votos dos Estados-

membros presentes na reunião, tendo em vista sempre a busca pelo consenso. Sendo assim, 

Estados convidados, ONGs e outras entidades podem participar dos debates, porém não 

possuem direito de votar em momentos de tomadas de decisões para aprovar Resoluções do 

Conselho e nem em outras decisões substanciais do comitê (JUBILUT; SILVA; RAMINA, 

2016). 
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Por fim, as Resoluções do Conselho de Direitos Humanos possuem caráter 

recomendatório. Ou seja, mesmo que seus impactos diplomáticos e políticos sejam grandes e 

ultrapassem seu status recomendatório, as resoluções do CDH não podem ser consideradas 

legalmente vinculantes (JUBILUT; SILVA; RAMINA, 2016). Entretanto, as decisões do 

Conselho, mesmo recomendatórias, são recebidas com um forte apelo moral no cenário 

internacional e na política externa de cada país. 

3. Os Direitos Humanos e sua Declaração Universal  

 

3.1. Genealogia dos Direitos Humanos 

 

Como invenção humana, os direitos humanos são históricos, uma vez que 

são representativos das exigências do momento em que foram criados, sendo 

possíveis de ser transformados, construídos e reconstruídos continuamente. 

Como históricos, estão vinculados às necessidades de uma determinada 

época e, por isso mesmo, não são dados e nem definitivos; ao contrário, 

expressam-se de modo específico, em conformidade com as expectativas do 

momento vivido. A reflexão sobre a construção dos direitos humanos é 

importante para se compreender, em termos concretos, o que significa esse 

caráter histórico. Significa que os direitos humanos nem sempre foram os 

mesmos; que as propostas, desejos e vontades dos diferentes grupos 

humanos nem sempre se expressaram nas mesmas direções. (GUIMARÃES, 

2010, p. 95) 

 

 A construção dos Direitos Humanos, tal qual conhecemos hoje, é o resultado de um 

longo processo que atravessou séculos e sociedades até os dias atuais, tanto do mundo 

ocidental, com as reivindicações francesas, inglesas e norte-americanas, quanto do mundo 

oriental, com o Código de Hamurabi. O surgimento dos direitos fundamentais na história 

precedeu e acompanhou o surgimento dos próprios Direitos Humanos, de modo que, embora 

se tratem de direitos diferentes1, a história da construção de ambos se mistura profundamente.  

 O Código de Hamurabi é o primeiro código de leis escritas conhecido da história, que 

versa sobre os direitos dos indivíduos e as regras de convivência em sociedade. O texto foi 

escrito pelo sexto rei da Babilônia, Hamurabi, em cerca de 1700 a. C., numa época em que 

havia a forte tradição de transmissão da cultura e das regras sociais por meio da oralidade. Em 

seus 282 artigos, o documento abarca normas referentes a castigos e penalidades, injúrias, 

difamações, adultério, estupro, adoção, direitos de menores, honorários de médicos e 

                                                           
1 Tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais visam proteger a pessoa humana, porém, os direitos 

humanos são direitos materializados em tratados ou costumes internacionais, enquanto os direitos fundamentais 

são direitos materializados nas constituições nacionais (BAGATINI, 2012). 
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veterinários, indenizações, valores de salários, dentre outros campos; além de reproduzir 

também as ideias da sociedade mesopotâmica da época, como a pena de morte, a opressão à 

mulher e a normatização da escravidão (ALTAVILLA, 1989).  

Ainda na antiguidade, em 539 a. C., temos registro do que muitos historiadores 

consideram o primeiro tratado de Direitos do Homem da história: o Cilindro de Ciro, escrito 

pelo rei Ciro II da Pérsia após a conquista da Babilônia. O texto é um reflexo da tradição 

mesopotâmica de valorização do rei justo, que fazia conquistas territoriais e cobrava 

impostos, porém, respeitava as culturas dos povos locais e não promovia chacinas e atos 

degradantes após os embates. O caráter humanitário do documento se mostra, por exemplo, 

no decreto em que o rei Ciro II permite que os exilados voltem às suas terras de origem, 

indicando, no caso, que os judeus que se encontravam exilados na Babilônia poderiam voltar 

para Jerusalém (GUIMARÃES, 2010). Nos séculos V e VI a. C., na Grécia Antiga, a 

democracia ateniense tinha como principais pontos a liberdade de expressão e a realização da 

vontade da maioria, com uma forte cultura de assembleias populares realizadas em praças 

públicas e a confecção de tratados. Em contrapartida, esta mesma ampla democracia da época 

excluía completamente a participação política de mulheres, escravos, estrangeiros e crianças, 

baseando-se na vontade geral praticada apenas pelos homens adultos livres da sociedade, que 

representavam uma pequena parte da população (CHATELET, 1985). 

Na Idade Média europeia, a organização política, econômica e social da sociedade 

ficou conhecida como o Antigo Regime, com instituições rígidas e a divisão da população em 

estamentos sociais. Esta divisão social de classes impossibilitava a ascensão social e 

culminava no rei como representante divino na Terra e figura de poder onipotente no topo da 

pirâmide, o que resultava numa imensa desigualdade em todos os âmbitos, assim como a 

desigualdade de direitos, que eram relativos aos estamentos de origem de cada indivíduo. 

Neste cenário, surgiram demandas de todas as classes em prol de liberdade, segurança 

pessoal, propriedade privada, participação em decisões políticas e em contrariedade aos altos 

impostos cobrados, resultando em diversas manifestações que culminaram na Carta Magna 

Libertatum. O documento foi assinado pelo rei João da Inglaterra em 1215, por pressão da 

nobreza e do alto clero, após diversas práticas do mesmo que desrespeitavam antigas tradições 

inglesas. Assim, a Carta afirmava que nenhum homem estava acima da lei, nem mesmo o rei, 

visando garantir as liberdades individuais dos súditos e impedir o abuso do poder real. Com 

trechos que englobam ideais de liberdade a todos os homens do reino e seus descendentes, de 

modo irreversível e eterno, o texto é um marco por ser o primeiro documento oficial a apontar 

o direito humano de ser livre e cercear as posturas monárquicas e governamentais 
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(GUIMARÃES, 2010). A Carta Magna é tida pelos historiadores como um marco na história 

da luta por direitos e dos Direitos Humanos, tendo servido como base e inspiração para as 

revoluções inglesa, americana e francesa.  

Em 1628, já na era moderna, lordes parlamentares ingleses enviaram ao rei Carlos I 

uma petição impondo limites aos mandos reais e demandando atenção às transgressões de 

caráter moral e ético praticadas na nação; um documento conhecido como a Petição de 

Direitos. Anos depois, em 1689, surgiu um documento com objetivos semelhantes aos da 

Petição, porém, mais severos, chamado Bill of Rights. Num contexto histórico marcado pela 

deposição do rei inglês Jayme II em função da invasão de Guilherme de Orange, o parlamento 

elaborou um texto com 16 cláusulas que determinavam posturas que o novo rei deveria 

obedecer para ser empossado. Estas cláusulas defendiam liberdades e direitos considerados 

essenciais aos lordes e a todos os membros do reino que, logo em seguida, se tornaram 

incontestáveis na sociedade inglesa. Apesar de se tratar de um documento cuja construção foi 

restrita aos lordes e não teve participação popular, as demandas realizadas por eles – como 

proteção contra abusos da Coroa, direito à liberdade de expressão e à propriedade privada – se 

estendiam a todos os indivíduos. Ademais, a Bill of Rights é considerada um marco enquanto 

ponto de partida do liberalismo2 do século XVIII, exercendo influência em diversos outros 

movimentos que se sucederam ao redor do mundo (ARAUJO FILHO, 1998).  

O século seguinte foi marcado pelo que é considerada a primeira declaração de 

Direitos Humanos da época moderna: a Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776. O 

documento aponta que existem direitos que são inerentes à condição humana e não podem ser 

destituídos ou violados, sendo o primeiro texto de caráter constitucional a declarar direitos 

individuais dos seres humanos como inquestionáveis e de caráter de lei, tais como o direito à 

vida, à liberdade, à felicidade, à segurança e à propriedade, seguindo preceitos do filósofo 

iluminista John Locke (GUIMARÃES, 2010). Estas mesmas características se encontram na 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que data do mesmo ano.  

Inspirada pelos documentos anteriores, em meio à Revolução Francesa surge a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Em seus 17 artigos, a declaração 

rejeitava a monarquia absolutista, reforçava a necessidade da separação dos três poderes, 

segundo os preceitos de Montesquieu3, e proclamava os ideais liberais e de liberdade 

                                                           
2 O liberalismo é uma corrente de pensamento surgida na Europa no século XVIII, tendo como precursor o 

filósofo iluminista John Locke. Essa corrente, dentre outras características, contrariava a ideia do poder divino e 

defendia o direito natural do cidadão à liberdade, à propriedade privada e à resistência contra a tirania do Estado.  
3 No contexto da Europa absolutista do século XVIII, o filósofo Charles Montesquieu lançou a obra O espírito 

das leis, na qual apresenta uma reformulação das instituições políticas chamada "teoria dos três poderes". Como 
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presentes na Revolução, reiterando os direitos naturais do ser humano à liberdade, 

propriedade, segurança e resistência à opressão. Ademais, a Declaração é um marco definitivo 

na busca por direitos dos indivíduos ao expandir estes direitos a todos os indivíduos e não 

apenas a um grupo restrito, possuindo caráter universal e se colocando como inspiração a 

outros movimentos em busca de direitos na Europa e na América Latina. O documento, com 

seu discurso de liberdade, igualdade e fraternidade comum à Revolução, marcou oficialmente 

o fim do Antigo Regime, e deu início a preceitos que se tornaram comuns aos discursos de 

sociedades em sua busca por direitos e pela democracia. O primeiro deles é o intelectualismo, 

marcado pelo reconhecimento de direitos definitivos e na legitimação do poder advindo da 

vontade popular; seguido pelo mundialismo, caracterizado pelo caráter universal dos textos 

revolucionários. Ademais, se fazem presentes o negativismo, relativo à ideia de uma menor 

interferência do Estado na vida dos indivíduos, e o individualismo, que prioriza o 

desenvolvimento individual do ser humano frente ao Estado.  

Em 1791, a francesa Olympe de Gouges propôs à Assembléia Nacional da França a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã4, baseada na Declaração de Direitos 

masculina, com o objetivo de igualar os direitos políticos, jurídicos e sociais das mulheres aos 

que os homens já gozavam. A Declaração dos Direitos da Mulher foi rejeitada pela 

Assembleia, que a ignorou completamente nos âmbitos político e acadêmico, e, em 1793, de 

Gouges foi condenada contrarrevolucionária e denunciada como uma “mulher desnaturada”, 

sendo guilhotinada por Robespierre no mesmo ano. No preâmbulo do documento, a autora 

declara: 

Mães, filhas, irmãs, mulheres representantes da nação reivindicam constituir-

se em uma 11onsequênc nacional. Considerando que a ignorância, o 

menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das 

desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma 

declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. 

Assim, que esta declaração possa lembrar sempre, a todos os membros do 

corpo social seus direitos e seus deveres; que, para gozar de confiança, ao ser 

comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de 

poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados; e, que, 

para serem fundamentadas, doravante, em princípios simples e 

incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a 

constituição, os bons costumes e o bem estar geral. Em 11onsequência, o 

sexo que é superior em beleza, como em coragem, em meio aos sofrimentos 

maternais, reconhece e declara, em presença, e sob os auspícios do Ser 

                                                                                                                                                                                     
uma solução frente aos abusos do poder real, os três poderes, que conhecemos como poderes executivo, 

legislativo e judiciário, deveriam manter um equilíbrio de modo que nenhum dos três se excedesse. 
4 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-

da-mulher-e-da-cidada-1791.html>. Acesso em: 6 jul. 2018.  
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Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã [...]. (DECLARAÇÃO 

DOS DIREITOS DA MULHER E DA CIDADÃ, 1791) 

 

 A Declaração, que é extremamente desconhecida frente à Declaração do Homem de 

1789, versa sobre assuntos extremamente atuais; como a necessidade de acessos igualitários a 

homens e mulheres a todos os direitos da sociedade, à igualdade de tratamento, à maternidade, 

ao casamento e às condições políticas, econômicas e sociais das mães solteiras – assim como 

de todas as outras mulheres – numa sociedade cujos avanços revolucionários claramente 

possuíam limitações de gênero. Assim, diante de tantos documentos e marcos históricos na 

luta pelos direitos individuais produzidos por homens e direcionados aos homens, a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã – assim como sua autora – foi completamente 

apagada da história por um longo período, sendo resgatada apenas há cerca de 30 anos. Da 

mesma forma, centenas de outras tentativas de busca por avanços voltados às condições 

políticas, sociais e econômicas das mulheres foram sufocadas ao longo dos séculos pelos 

mesmos movimentos que pregavam a luta por direitos. Como resultado, possuímos uma 

conhecida e célebre história dos Direitos Humanos que, na realidade, é essencialmente uma 

história dos Direitos Humanos dos Homens.  

Em 10 de dezembro de 1948, após a criação da Organização das Nações Unidas, foi 

proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tinha como objetivo ser a 

referência universal para a garantia de direitos relativos à integridade humana, independente 

de idade, sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, opção religiosa ou política (GUIMARÃES, 

2010). Um trecho da Declaração que remete ao contexto histórico pós-guerra em que ela foi 

confeccionada, o mesmo contexto de criação da ONU, afirma:  

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 

resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e 

que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade 

de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da 

necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano 

comum [...]. (ONU, 1948) 

O documento começou a ser escrito em 1945, logo após o término da Segunda Guerra 

Mundial, e visava à construção de uma nova mentalidade acerca da vida em sociedade e das 

relações humanas, incorporando as ideias de diversos dos documentos aqui citados. Três anos 

depois, a DUDH foi finalizada e aprovada em uma Assembleia Geral da ONU, recebendo 48 

votos a favor, nenhum voto contrário e oito abstenções (referentes à URSS, Bielorússia, 

Tchecoslováquia, Polônia, Arábia Saudita, Ucrânia, África do Sul e Iugoslávia). Em seus 30 

artigos, a ONU buscou com a DUDH definir direitos inalienáveis e indivisíveis pertencentes a 
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todos os seres humanos desde o nascimento, tornando os Direitos Humanos uma necessidade 

universal e tendo seus preceitos incorporados por diversas constituições ao redor do globo.  

 

3.2. Os princípios e a efetividade da DUDH 

 

3.2.1. Os princípios da DUDH 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas, os Direitos Humanos são definidos 

como “garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou 

omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana5”. Deste modo, os Direitos 

Humanos, consolidados por intermédio da DUDH, possuem o objetivo de resguardar a todos 

os indivíduos, de maneira igualitária, poderes inerentes à Humanidade (GUIMARÃES, 2010). 

Em termos jurídicos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada por 193 países, 

não possui valor de lei, configurando uma resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU 

que é acatada como uma norma internacional. Porém, ela pode servir como base para 

constituições e tratados internacionais. Sobre a Declaração, Norberto Bobbio afirma que “[...] 

é algo mais do que um sistema doutrinário, porém, algo menos do que um sistema de normas 

jurídicas” (BOBBIO, 1992, p. 31).  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é fundamentada no princípio da 

dignidade da pessoa humana, que se baseia na ideia da qualidade intrínseca e distintiva que 

cada ser humano possui que o torna merecedor de respeito e consideração do Estado e da 

comunidade. Esta qualidade, presente em todos os seres humanos, culmina numa série de 

direitos e deveres fundamentais que devem assegurar o indivíduo contra atos degradantes ou 

desumanos, garantir as condições mínimas para uma vida saudável e promover a participação 

ativa e co-responsável entre todos os membros da sociedade (SARLET, 2004). Reafirmando 

este fundamento, o primeiro preâmbulo da DUDH (1948, p.2) declara: “considerando que o 

reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, (...)”.  

Com o intuito de promover e defender a dignidade humana, a DUDH possui algumas 

características quanto ao seu conteúdo (SAMPAIO, 2014), dentre as quais as principais são:  

                                                           
5 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acesso em: 8 jul. 2018.  
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● Historicidade: os direitos possuem natureza histórica, de modo que foram construídos 

até os dias atuais e seguem sendo construídos de acordo com o momento histórico;  

● Universalidade: os direitos ali defendidos se aplicam a todos os seres humanos; 

● Essencialidade: os Direitos Humanos são inerentes ao ser humano, tendo por base o 

fundamento da dignidade humana; 

● Inexauribilidade: os Direitos Humanos são inesgotáveis e sempre poderão ser 

ampliados; 

● Imprescritibilidade: os direitos não se perdem com o passar do tempo; 

● Inalienabilidade: os direitos são intransferíveis de um indivíduo a outro; 

● Inviolabilidade: os direitos não podem ser violados por leis ou atos administrativos do 

Poder Público, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa; 

● Irrenunciabilidade: os direitos não podem ser renunciados;  

● Efetividade: o Estado tem por obrigação garantir estes direitos à sua população;  

● Vedação ao retrocesso: os Direitos Humanos jamais poderão ser diminuídos ou 

reduzidos no que tange à proteção que eles oferecem aos indivíduos; 

 

3.2.2. A efetividade da DUDH 

 

Nos dias atuais, ainda possuímos um altíssimo número de violações aos Direitos 

Humanos, assunto este tratado pela Organização das Nações Unidas como um todo e diversos 

de seus órgãos, tais como a Assembleia Geral, o Escritório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos e o Conselho de Direitos Humanos, além de instrumentos 

que podem julgar determinadas violações aos Direitos Humanos em casos extremos, como o 

Tribunal Penal Internacional. Ademais, atualmente contamos com diversas instituições e 

organizações não-governamentais que possuem a DUDH como norte de suas demandas e 

atuam fortemente na luta pela promoção dos Direitos Humanos. A nível regional, as diversas 

regiões do globo confeccionaram seus próprios sistemas de promoção dos Direitos Humanos 

e suas próprias Declarações, adaptando a DUDH em maior ou menor medida aos seus 

aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais. Como exemplo destes casos, temos a 

existência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos; a Corte Interamericana de 
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Direitos Humanos; o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Africano de Direitos 

Humanos6. 

4. O sistema carcerário mundial  

 

4.1. Histórico 

 

No início de sua obra Vigiar e Punir, o filósofo Michel Foucault inicia uma narrativa 

mórbida: ele descreve a punição de Jean Damiens, condenado por parricídio, isto é, 

assassinato do próprio pai. A cena se passa em 1757, quando as sentenças vexatórias eram 

comuns no Ocidente, levando o parricida francês da descrição a ser condenado a ter seu 

próprio corpo queimado e desmembrado por cavalos. Foucault passa então a descrever outra 

situação, aquela dos detentos parisienses trinta anos após a condenação de Damiens por 

parricídio: monotonia e disciplina tomam conta da detenção penal que agora, não mais 

vexatória, se dedica a “corrigir” os criminosos.  A partir destas duas imagens, o autor passa a 

se questionar acerca das mudanças sociais que ocasionaram a transformação de paradigma 

acerca do sistema penal na virada do século XVIII para XIX. De acordo com Foucault, apesar 

do fim do absolutismo com a Revolução Francesa, o poderio exorbitante do governo 

continuou a ser exercido após 1789, apenas deixou, parcialmente, de permitir penas 

consideradas cruéis e passou a adotar uma política de correção que, na visão do autor francês, 

poderia ser tão cruel quanto.  

De fato, o sistema penal como o conhecemos somente se concebeu a partir do século 

XVIII. Até a Revolução Francesa, o encarceramento era um meio e não um fim da punição, 

isto é, o réu era mantido em cárcere até que sua sentença fosse processada e proferida pelo 

juiz (DI SANTIS; ENGBRUCH, 2016). Para Foucault, a inclusão da prisão privativa no rol 

do direito penal pode ser justificada pela ascensão burguesa na medida em que penalidades 

públicas não eram mais “exemplos”, mas sim incentivo à violência. Além disso, com a 

hegemonia da Civil Law (sistema jurídico baseado principalmente em códigos) tornou-se 

                                                           
6 SALDANHA, J. M. L. Os sistemas regionais de proteção de direitos humanos, os direitos sociais e os 

direitos dos povos. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2014/11/10/os-sistemas-regionais-
de-protecao-de-direitos-humanos-os-direitos-sociais-e-os-direitos-dos-povos/>. Acesso em: 8 jul. 2018. 
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necessário restringir a discricionariedade7 do juiz, prezando pela uniformização e 

proporcionalidade8 entre as penas (ZAFFARONI, PIERANGELI, 2001). 

O inglês John Howard é considerado por muitos como pai da ciência penitenciária e, 

em 1977 publica seu célebre livro The State of Prisons in England and Wales (O estado das 

prisões na Inglaterra e Gales, em tradução nossa), no qual prevê uma série de medidas para 

melhorar as condições dos condenados britânicos. Uma delas é a criação de estabelecimentos 

específicos prisionais, uma forma de adequar as prisões (que antes eram apenas o meio termo 

entre a liberdade e a punição) ao novo ideal de cárcere definitivo (DI SANTIS, ENGBRUCH, 

2016). Pode-se notar, portanto, a primeira concepção da penitenciária moderna.  

Os primeiros presídios tradicionais surgiram na Filadélfia, EUA no início do século 

XIX e adotavam o sistema celular, no qual os presos ficavam isolados permanentemente, o 

que recebeu o nome de Sistema da Filadélfia. Já em 1820 surge o Sistema de Nova York, no 

qual havia convívio social durante o período diurno, estando os presos reclusos em celas 

individuais apenas durante a noite. Ambos os sistemas sofreram influência das ideias de 

Jeremy Bentham, cuja obra “Panóptico” preconizou um sistema penitenciário modelo 

circular, no qual as celas se encontrariam na borda do cilindro, este centralizado por uma torre 

na qual os carcereiros poderiam vigiar todos os detentos ao mesmo tempo. Além disso, para 

Bentham, a vida no cárcere deveria ser altamente regrada e os vestuários dos presidiários 

humilhantes, de forma a induzir o arrependimento do indivíduo (DI SANTIS, ENGBRUCH, 

2016). Para Foucault, o Panóptico é meramente uma metáfora, uma vez que não seria 

necessária a efetiva prisão dos condenados, já que a simples observação contínua já seria uma 

espécie de exercício de poder e, consequentemente de punição. 

 

                                                           
7 A discricionariedade diz respeito à existência, dentro do ordenamento jurídico, de diferentes formas de tomar 

decisões quando se encontra uma lacuna na norma. Dependendo do sistema jurídico, essa discricionariedade 
(liberdade do juiz de tomar decisões) pode ser maior ou menor.  
8 É importante lembrar que a ideia de proporcionalidade surgiu a partir do Código de Hamurabi (1680 a.C.), este 

sendo também considerado a primeira legislação escrita. O Código de Hamurabi previa a “Lei de Talião”, 

conhecida pela máxima “olho por olho, dente por dente”.  Ainda assim, era comum a aplicação de penas públicas 

e degradantes, além da pena de morte. (NETO; TASINAFO, 2009) 
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Figura 1: Esquema do Panóptico de Bentham (Universodafilosofia, 2005) 

 

Já a progressão da pena surgiu em Norfolk, e a partir dela se concebe a ideia de que o 

detento passe por “estágios”, que lhe ajudariam a ter cada vez mais liberdade e a ser 

ressocializado. Nas palavras de Di Santis e Engbruch:  

Após essa experiência em Norfolk, esse sistema é adotado e aperfeiçoado em outros 

lugares. Na Irlanda, por exemplo, havia uma quarta fase antes da liberdade 

condicional, na qual o preso trabalhava em um ambiente aberto sem as restrições 

que um regime fechado compreende. No sistema de Montesinos, na Espanha, o 

preso poderia ter um trabalho remunerado para ajudar a regenerar o indivíduo. A 

Suíça cria um novo tipo de estabelecimento penitenciário em que os presos ficavam 

na zona rural, trabalhavam ao ar livre, eram remunerados e a vigilância era menor 
(DI SANTIS, ENGBRUCH, 2016). 

 

4.2. Condições de vida nos presídios 

 

“Artigo 5º - Direito à integridade pessoa 

 I - Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, 

psíquica e moral. 

 II - Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes.  Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com 

o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. 

 III - A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 

 IV - Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 

circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à sua condição 

de pessoas não condenadas. 

 V- Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos 

adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para 

seu tratamento. 

 VI - As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a 

reforma e a readaptação social dos condenados.” (CONVENÇÃO AMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 1969)9 

 

                                                           
9 Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em: 2/7/2018 
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Aproximadamente 2 séculos após a adoção de um sistema penal no qual não 

preponderam castigos físicos, os direitos humanos dos detentos ainda não são plenamente 

protegidos. Nos presídios, especialmente em países com baixo índice de desenvolvimento, 

mas não exclusivamente nestes, a superlotação, a falta de higiene e a criminalidade são 

comuns em espaços que deveriam ser de reabilitação.  

Primeiramente, há a problemática da superlotação dos presídios. De acordo com os 

padrões internacionais de direitos humanos, a pena privativa de liberdade deve ser utilizada 

apenas em última instância, uma vez que impede o direito fundamental de ir e vir do 

indivíduo, direito este intimamente relacionado à dignidade da pessoa humana. Entretanto, 

muitos países, procurando eliminar a impunidade, adotam a medida de encarceramento mais 

do que o esperado até mesmo por sua própria legislação nacional. Um exemplo disso é que, 

no Brasil, o limite considerado plausível para prisão preventiva de indivíduos é de 81 dias, 

todavia, em razão de um sistema judiciário congestionado e de má administração pública, a 

média nacional de espera em prisão preventiva já ultrapassa o período de um ano (ONUBR, 

2014). Já nas Filipinas, a cadeia de Quézon, construída com o intuito de abrigar presidiários 

decorrentes das guerras às drogas empreendida nas Filipinas pelo presidente do país Rodrigo 

Duterte, foi projetada com capacidade para 800 presos e, no início de 2018, era lar de 3400 

detentos. (EL PAIS, 2018) É importante destacar que, o encarceramento em massa, além de 

propiciar a marginalização da população carente, também abre espaço para a proliferação de 

doenças e surgimento de crime organizado dentro das penitenciárias 

Diante da questão de superlotação, e também perante os altos custos governamentais 

com cada detento, muitos especialistas em criminologia passaram a defender a privatização 

dos presídios, alegando que isto aliviaria os cofres públicos. Tal premissa vem a ser 

equivocada muitas vezes, uma vez que os repasses do governo, de acordo com o contrato da 

parceria público-privada, podem até mesmo ser maiores do que os custos com detentos em 

presídios públicos (SENADO, 2016).  

Outrossim, a privatização prevê a adição de interesses lucrativos na administração 

penitenciária. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde alguns estados como o Arizona já 

possuem prisões de iniciativa privada há mais de 20 anos, é muito comum que o contrato 

firmado entre o governo e a empresa estabeleça um preenchimento mínimo de vagas dentro 

do estabelecimento. Isso significa que, ainda que as taxas de criminalidade do local diminuam 

significativamente, o Estado será obrigado a enviar uma quantidade mínima de presidiários, 

como forma de garantir a lucratividade da empresa que recebe a licitação. Este é o caso, por 

exemplo, do estado norte americano do Colorado, onde a criminalidade diminuiu um terço na 
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primeira década do século XXI, levando ao fechamento de 5 unidades penitenciárias estaduais 

enquanto, contraditoriamente, as penitenciárias privadas continuaram a atender ao mesmo 

número de condenados (EL PAÍS, 2014). Ademais, os empresários envolvidos no negócio 

muitas vezes, ao tentar converter os aportes de dinheiro público em lucratividade, acabam 

tomando decisões em detrimento dos cidadãos ali internados. De acordo com a ONG In the 

Public Interest, baseada em Washington, EUA, cada interno em prisões privadas custa ao 

governo norte americano adicionais 33 centavos de dólar por dia (IN THE PUBLIC 

INTEREST, 2013). Outro dado levantado pela entidade civil é de que as corporações 

responsáveis por tais licitações, como as gigantes GeoGroup e CCA, investem em lobby 

político a fim de endurecer as políticas criminais nos estados em que atuam. Entretanto, em 

entrevista dada ao jornal El País em 2014, representantes da GeoGroup negaram tal acusação. 

É também da superlotação que decorre, em parte, a falta de higiene presente em 

diversas penitenciárias ao redor do mundo. Ao estabelecer um programa de saúde para 

pessoas em situação de confinamento, é preciso ter em mente a vulnerabilidade relativa 

àquelas pessoas, especialmente no âmbito psicológico (UNODOC, 2012). De fato, as 

necessidades de saúde dos detentos são diferentes daquelas do cidadão comum. Fatores como 

a superpopulação, violência, iluminação precária, falta de acesso à informação são muito 

comuns em presídios. Ademais, condições psicológicas como estresse, abandono e isolamento 

também estão presentes no cotidiano prisional. Adiciona-se a este quadro a falta de higiene 

pessoal, de preocupação nutricional e de saneamento básico, dentre outras adversidades e as 

prisões, tanto estatais quanto privadas, tornam-se propícias à proliferação de doenças. 

(UNODOC, 2012). Dentre as principais doenças presentes no ambiente prisional estão o HIV, 

tuberculose, hepatite e hanseníase nos homens e doenças ginecológicas nas mulheres 

(UNAIDS, 2012). Pioneira em programas de saúde pública no cárcere, a Suécia, como forma 

de evitar a reincidência criminal no país, adota um programa composto de 12 estágios de 

tratamento para presidiários com algum tipo de vício. Além disso, o país também oferece 

tratamento para Déficit de Atenção, depressão, anorexia, dentre outros problemas de saúde 

mental. De acordo com os índices publicados pelo governo sueco, em 13 anos, após a adoção 

destes programas, o número de encarcerados suecos caiu de 5722 para 4500. (BBC, 2017) 

Por fim, é possível citar como um dos agravantes das condições precárias nos 

presídios a questão da violência empreendida pelo crime organizado dentro das unidades 

prisionais. A superlotação e a impossibilidade do Estado de gerir de forma digna o dia a dia 

na prisão geram brechas para a introdução de grupos criminosos que, muitas vezes, atuam 

como milícias. O isolamento no cárcere aliado aos altos índices de criminalidade internos gera 
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a necessidade de segurança, necessidade esta que, por vezes, não é contemplada pela 

administração prisional. Um exemplo foi um caso emblemático ocorrido em uma 

penitenciária feminina de São Paulo, Brasil, na qual as presas não tinham acesso a 

absorventes, uma vez que o seu fornecimento significava um ônus de 100 mil reais aos cofres 

públicos (O GLOBO, 2018). A facção criminosa que domina a região, por sua vez, se 

encarregou da compra e distribuição desse material. Situações como esta fortalecem o crime 

organizado que se transpõe das cadeias para as ruas. De acordo com o Presidente do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, 27 das 30 maiores facções 

criminosas do país surgiram dentro de presídios, inclusive o PCC (Primeiro Comando da 

Capital), formado inicialmente por oito detentos da penitenciária de Taubaté, São Paulo. 

Ademais, ele também afirma que, em vistoria realizada em 2017, de um espaço amostral de 

22 mil presos, 11 mil portavam armas de fogo dentro das cadeias brasileiras (O GLOBO, 

2018). De fato, esta realidade não é exclusiva do Brasil, porém, é principalmente comum em 

nações dominadas pelo tráfico de drogas.  

Muito negligenciada pela mídia internacional é a situação dos carcereiros, 

trabalhadores que também convivem diariamente com a violência sistemática do sistema 

prisional. Muitas vezes, as prisões acabam sendo dominadas pelos criminosos, de forma que 

até mesmo os profissionais responsáveis pela ordem acabam sendo submetidos à violência. 

De acordo com Rosalice Lopes (2002), a exposição psicológica à violência e delinquência 

resultam em doenças mentais e situações para as quais estes agentes não foram treinados. 

 

4.3. Questões estruturais 

 

O sistema carcerário, como teoricamente estruturado, tem como objetivo manter a 

ordem social e propiciar uma recuperação daqueles que ali se encontram. Neste processo 

predominam dois brocardos10latinos que caracterizam o sistema penal in dubio pro societate 

(na dúvida, o juiz deve escolher o que for melhor para a sociedade) e in dubio pro reu, (na 

dúvida, privilegia-se o réu) (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2001). 

Embora estes conceitos sejam mais adequados para fase processual, eles também se 

aplicam à questão social que engloba a problemática da reinserção dos presos na sociedade 

civil. É preciso notar que, mais do que a política de encarceramento em massa, o que é capaz 

                                                           
10 Vocabulário Jurídico: texto que expressa de forma concisa uma máxima ou princípio norteador do 

ordenamento jurídico como um todo ou de parte dele. 
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de diminuir as taxas de criminalidade são as políticas públicas que evitam a prática de crimes 

enquanto, também, promovem a ressocialização dos ex-detentos.  

De acordo com Torres (2007, p. 114), o crescimento da população carcerária mundial 

e as cada vez mais altas taxas de reincidência estão, especialmente nos países menos 

desenvolvidos, atrelados ao aumento das desigualdades sociais, falta de políticas sociais que 

promovam oportunidades à população mais carente e aumento do desemprego proporcionado 

por políticas neoliberais.  

Como forma de garantir uma boa transição entre o mundo da cadeia e a vida livre, 

muitas prisões oferecem programas de trabalho e/ou educação dentro dos próprios presídios. 

Estas iniciativas, que muitas vezes envolvem parcerias público-privadas, são de extrema 

importância para a diminuição dos índices de reincidência, que, em alguns países chegam a 

mais de 70%. (KHURY, 2012). 

Diante deste cenário conturbado, surgem, de acordo com o artigo científico publicado 

por Alessandro Baratta pela Universidade de Saarland (Alemanha)11, duas perspectivas dentro 

da teoria do direito penal, em suas palavras:  

A discussão atual parece centrada em dois polos: um realista e o outro idealista. No 

primeiro caso, o reconhecimento científico de que a prisão não pode ressocializar, 

mas unicamente neutralizar; que a pena carcerária para o delinquente não significa 

em absoluto uma oportunidade de reintegração à sociedade, mas um sofrimento 

imposto como castigo, se materializa em um argumento para a teoria de que a pena 

deve neutralizar o delinquente e/ou representar o castigo justo para o delito 

cometido. Renascem, dessa forma, concepções “absolutas”, compensatórias à pena 

ou, entre as teorias “relativas”, se confirma a da prevenção especial negativa. O 

reconhecimento do fracasso da prisão como instituição de prevenção especial 

positiva conduz, no segundo caso, à afirmação voluntária de uma norma 

contrafatora, a qual, não obstante, deve ser considerada como lugar e caminho de 

ressocialização. Na realidade, o reconhecimento do aspecto contrafator da ideia de 

ressocialização surge, às vezes, na mesma argumentação daqueles que sustentam a 

nova “ideologia de tratamento”. Num encontro de criminalistas alemães, ocorrido há 

alguns anos em Frankfurt, um dos mais renomados pesquisadores desse país 

reconhecia francamente o fracasso, constatado até então, das ações de 

ressocialização por meio da prisão e sustentava, ao mesmo tempo, que, apesar disso, 

era preciso manter a ideia da ressocialização para não dar cabimento àqueles que 

advogavam as teorias neoclássicas e neoliberais da retribuição e da neutralização. 

 

 

                                                           
11 Disponível em 

http://danielafelix.com.br/doc/ALESSANDRO%20BARATTA%20Ressocializacao%20ou%20controle%20soci

al.pdf. Acesso em 6/07/2018 
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5.   As Regras de Bangkok  

 

5.1. Contexto de sua criação  

 

Segundo o relatório de 2014 do Departamento Penitenciário Nacional do Brasil – 

DEPEN, foi registrado que no ano 2000 o número de mulheres presas era 5.601. 14 anos 

depois, este número já estava em 37.380, tendo um aumento significativo de 567%. Dentro 

desta marca, o Brasil passou a ocupar o 5º lugar no ranking mundial de mulheres presas, com 

maior número de mulheres presas no mundo. (FINHANI E SOUZA, 2005), (LIMA, 2006), 

(CERNEKA, 2009). 

Como demonstrado, o índice de aprisionamento feminino tem crescido 

significativamente dentro do Brasil, assim como no mundo todo, quando observamos os 

parâmetros do relatório de 2017 pelo Institute for Criminal Policy Research da Birkbeck, 

University of London, “World Female Imprisonment List”12, fazendo com que o cenário 

social e político seja afetado de diversas formas. Os impactos medidos podem ser vistos nas 

políticas de segurança pública, bem como na administração interna dos presídios e, tendo em 

vista toda esta realidade, se fez necessário pensar em políticas assertivas que combatam a 

desigualdade de gênero e o preconceito que a mulher sofre por ser infratora: nascem, assim, as 

Regras de Bangkok - para mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para 

infratoras.  

Diversos atores da sociedade civil, pressionaram os entes estatais e internacionais em 

busca de uma intensa produção normativa, como a produção de dados oficiais13 que coloquem 

às claras o que de fato acontece dentro destas prisões tão negligenciadas.  

O encarceramento de mulheres merece destaque. Como afirma o Ministro brasileiro 

Ricardo Lewandowski14:  

 

                                                           
12 Conforme pode ser acessado na página <http://prisonstudies.org/news/world-female-imprisonment-list-

fourth-edition> 
13 Segundo os últimos dados de junho de 2014, publicados em 2015 no “Levantamento 

Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres – Junho de 2014”, o Brasil conta com uma 

população prisional de 607.731 pessoas (Sistema Penitenciário, Secretarias de Segurança e carceragens de 

delegacias), dentre as quais 579.7811 estão custodiadas no Sistema Penitenciário. Deste total, 37.380 são 

mulheres e 542.401 homens. No período de 2000 a 2014 o aumento da população feminina foi de 567,4%, 

enquanto a média de crescimento masculino, no mesmo período, foi de 220,20%, refletindo, assim, a curva 

ascendente do encarceramento em massa de mulheres. 

 
14 Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Conselho Nacional de Justiça no Brasil 
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 As mulheres em situação de prisão têm demandas e necessidades muito específicas, o 

que não raro é agravado por históricos de violência familiar e condições como a 

maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda financeira ou o uso de drogas 

(2016). 

 

Desta forma, como afirmou o Min. Ricardo Lewandosky, “Os Estados membros não 

podem desprezar, dentro deste cenário, a distinção dos vínculos e relações familiares 

estabelecidos pelas mulheres” (2016), fazemos nossas considerações de que neste sentido, o 

menosprezo estatal não deve fazer vista grossa também sobre como aquela mulher esteve 

envolvida com o crime, quando se compara com o cenário diante da população masculina, o 

que repercute de forma direta as condições de encarceramento a que estão submetidas e que 

ambos os gêneros possuem demandas muito específicas e diferenciadas entre si 

(LEWANDOWSKY, 2016). 

É perceptível que a ótica de aprisionamento, historicamente, sempre foi associada ao 

contexto masculino e, desta forma, o porte de seguridade para o gênero feminino ainda não 

tem plenas características estáveis, o que de fato se propõe resolver com as Regras de 

Bangkok. O plano de diversidade deve compreender desde a ótica de “raça” e etnia até 

questões de idade, orientação sexual, identidade de gênero, deficiências, maternidade e 

gestação.  

 

No caso do encarceramento feminino, há uma histórica omissão dos poderes 

públicos, manifesta na completa ausência de quaisquer políticas públicas que 

considerem a mulher encarcerada como sujeito de direitos inerentes à sua condição 

de pessoa humana e, muito particularmente, às suas especificidades advindas das 

questões de gênero. (CEJIL/AJD/ITTC/IDDD/IBCCRIM, 2007). 

 

5.2. Efetividade e aplicabilidade das regras 

 

O marco pioneiro em observar que mulheres encarceradas possuem demandas distintas 

de higiene, psíquica e social, bem como o principal marco normativo internacional a cuidar 

desta problemática são as chamadas Regras de Bangkok − Regras das Nações Unidas para o 

tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. 

Como dito anteriormente, estas Regras propõem uma lupa no olhar das especificidades de 

gênero dentro das condições de aprisionamento de mulheres no mundo inteiro.  

Além de cuidar das demandas do campo da ação penal, elas também priorizam as 

ações de medidas não privativas de liberdade, a fim de se evitar a entrada e permanência 
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desnecessária de algumas mulheres no sistema penal. Apesar da participação do Brasil e de 

países em constante crescimento no processo de aprovação das Regras dentro da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, podemos ver com clareza que até o momento elas não refletem 

efetividade dentro do campo das políticas públicas dos países, ou seja, ainda não apresentam 

resultados em números de que estão sendo aplicadas.  

O que podemos perceber é que, por mais que um país seja signatário e compromissado 

em adotar as ideias, nem sempre a internalização destas Regras surtem eficácia plena dentro 

do sistema penal de cada país, que pode demonstrar uma relação clara entre causa e 

consequência, ou seja, se a causa está sendo combatida, as consequências serão diminuídas 

exponencialmente.    

Os países que assinaram este documento têm o dever de cumprir estas regras, pois este 

é um compromisso internacional assumido por eles e, embora se reconheça, por grande parte 

dos países signatários, a necessidade de impulsionar a criação de políticas públicas com 

alternativas à aplicação de penas de prisão às mulheres, é demasiadamente estratégico abordar 

o problema, antes de tudo, sob a ótica da redução do encarceramento feminino provisório.  

De acordo com as Regras de Bangkok, para efetiva eficácia, deve ser priorizada uma 

solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento. Sobretudo, 

em hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado, como 

podemos ver fixada na Constituição Federal de diversos países e em especial, do Brasil.  

As regras de Bangkok são divididas em quatro seções. A primeira compreende a 

administração geral das instituições. As regras 6 a 18 vêm tratar sobre a saúde básica, 

oferecendo exames para detecção de doenças (regra 6) e atendimento médico específico 

(regra 10). Tais regras são de grande importância, pois como divulgado pelo Infopen (2014), 

cerca de 1.204 detentas possuem agravos transmissíveis no Brasil. O primeiro passo para a 

plena efetividade destas é dar publicidade oficial às Regras de Bangkok, por isso é necessário 

que elas ganhem ampla repercussão no cenário internacional, considerando o tamanho das 

mudanças que podem acarretar sobre o encarceramento feminino. Através da participação dos 

diversos atores estatais e da sociedade civil, ao se discutir sobre a problemática do 

encarceramento feminino e sobre como aplicar as Regras de Bangkok sistematicamente, 

pode-se combater a violência institucional, proveniente do atual sistema internacional que, por 

muitos anos negligenciou ações importantes e que culminou no que hoje vivenciamos.  

 



 
25 

6.   A violência de gênero nas prisões  

 

Violência de Gênero é um termo utilizado para caracterizar a incidência de atos 

violentos motivados pelo gênero de quem sofre seus efeitos. Quando tratamos do cárcere, 

tratamos de um ambiente que historicamente é um local de perpetuação de exclusão, 

violência, estigmatização e vulnerabilidade.  

Quando olhamos a estigmatização sob a luz do encarceramento feminino, existe um 

denominador comum na maioria dos casos: mulheres geralmente são presas por crimes que 

não requerem violência ou grave ameaça à pessoa, e raramente são reincidentes, ou seja, não 

possuem um histórico criminal. Contudo, quando analisamos casos de mulheres que cometem 

crimes como homicídio, percebe-se que são atos direcionados às esferas privadas de suas 

vidas. Para entender esse direcionamento de um crime para uma determinada esfera, deve-se 

refletir sobre a dicotomia público-privado que fundamenta as relações de gênero.  

Na trajetória histórica das mulheres, a única esfera que era permitida a elas era a 

privada. Tarefas domésticas, caseiras e familiares eram direcionadas às meninas desde 

crianças, e tudo que era da esfera pública, como trabalho, era exclusivo dos homens. Com o 

tempo, isso gerou uma estigmatização do que seria adequado para uma mulher ou não, e, 

como consequência, a atribuição de inferioridade a tudo que remete o feminino15. Sendo 

assim, as esferas eram extremamente direcionadas aos gêneros específicos, restando às 

mulheres a vida privada.  

Com o surgimento do liberalismo16, o movimento pela igualdade de direitos veio 

dando passos mais largos – apesar de ainda muito pequenos –, e foi permitindo, cada vez 

mais, que as mulheres mais privilegiadas explorassem um pouco mais a esfera pública, mas 

ainda assim muito restritas à esfera privada. Atualmente, as mulheres já ocupam muito mais a 

esfera pública, mas a criminalidade feminina ainda é um tabu para a sociedade, o que tem 

efeitos extremamente nocivos para essa população carcerária. 

Com toda a estigmatização que envolve a ideia do que é feminino, cometer um crime 

não seria uma prática adequada para as mulheres, apesar de ser previsto em lei que ninguém o 

pode cometer. O papel social da mulher estabelecido pela sociedade não engloba a ideia de 

                                                           
15 ORTNER, 1974, p.2. 
16 O pensamento liberal teve origem no século XVII, sobretudo a partir das ideias do filósofo John Locke. Tem 

como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica.  



 
26 

que mulheres estão tão aptas a cometerem crimes quanto os homens, o que direciona esses 

crimes para sua esfera privada. 

No que tange o imaginário social construído em torno da criminalidade feminina, 

concebe-se que a mulher, em grande escala, cometera seus crimes em espaços 

privados, já que o espaço público ainda lhe é pouco concedido, incumbindo nesse 

sentido também uma forte influência da construção das relações de poder e gênero 

no papel feminino. (MORAES, DALGALARRONDO, 2006; TYE, MULLEN, 

2006) 

Como consequência dessa mística ao redor da criminalidade feminina, é possível 

observar uma recorrente invisibilidade das mulheres encarceradas. Essa invisibilidade possui 

diversas ramificações, como os abusos psicológicos, físicos, sexuais, abandono, 

estigmatização, discriminação, condições insalubres, esquecimento por parte do Estado, e 

tantos outros efeitos que, somados à violência de gênero já historicamente enraizada na 

sociedade, fazem parte da rotina das mulheres que se encontram em situação de reclusão. 

 

6.1. Panorama do Encarceramento Feminino 

 

O número de meninas e mulheres encarceradas no mundo aumentou 53% desde 2000, 

e, atualmente, esse número ultrapassou 714.00017. Os países com as maiores populações 

carcerárias são Estados Unidos, China, Brasil, Rússia e Tailândia.18 Apesar de os números 

serem impressionantes, quando comparados aos números da população carcerária masculina, 

ainda são menos do que 10% do total dos países.  

 Em países como os Estados Unidos e o Brasil, boa parte da população carcerária se 

encontra reclusa por prisão preventiva, isto é, ainda aguardam julgamento e sentença. Essa 

característica também faz parte da população carcerária feminina. No Brasil, cerca de 45% 

das mulheres encarceradas são presas provisórias19, enquanto nos Estados Unidos, mais de 

60% das presas ainda aguardam julgamento20. 

                                                           
17 World Female Imprisonment List. Disponível em: 

<http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.p

df> 
18 Idem. 
19 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFOPEN Mulheres. Disponível em: 

<http://www.conectas.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf> 
20 Women’s Mass Incarceration: The Whole Pie 2017. Disponível em: 

<https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2017women.html> 
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 Os estabelecimentos prisionais refletem claramente os efeitos práticos da 

invisibilidade das mulheres encarceradas. Comparando com o número de prisões masculinas, 

as femininas ainda são poucas, e não acompanham o crescimento da população carcerária. 

Sendo assim, os países possuem prisões com diversas deficiências de espaço, estrutura e 

funcionamento. 

 É importante observar, também, quem são as mulheres que se encontram em situação 

de reclusão. Grande parte das presas vêm com históricos21 de pobreza, marginalização, abusos 

emocionais, vícios em drogas lícitas e ilícitas, baixa escolaridade, e diversas outras condições 

problemáticas. 

6.2. Saúde e maternidade 

 

Assim como nos presídios masculinos, nos femininos as condições de saúde e higiene 

são as mais deploráveis. O encarceramento e a permanência no regime de reclusão 

caracterizam uma dupla condenação: o cidadão vai preso, e ainda é exposto a um ambiente 

insalubre e superlotado. Como consequência, observa-se uma extrema negligência para com a 

saúde dos encarcerados. Observando à luz das encarceradas, as especificidades que tangem a 

saúde e a higiene das mulheres são completamente ignoradas dentro das prisões22.  

A Regra 5 de Bangkok dispõe que: 

“A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos 

para satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo 

absorventes higiênicos gratuitos e um suprimento regular de água disponível para 

cuidados pessoais das mulheres e crianças, em particular mulheres que realizam 

tarefas na cozinha e mulheres gestantes, lactantes ou durante o período da 

menstruação.” 

Infelizmente, a realidade se mostra muito diferente do que disposto nas regras. No 

Brasil, em 2015, vieram à tona relatos de mulheres encarceradas que faziam uso de miolo de 

pão e jornais para que substituíssem os absorventes. Para o Estado e a sociedade, parece que 

existem somente 440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por 

mês, aproximadamente 28 mil desses presos menstruam (CERNEKA, Heidi). 

Ao tratarmos da maternidade nas prisões, o panorama é ainda mais crítico. A condição 

de gravidez requer um maior e mais específico cuidado com a saúde da mulher e do bebê, 

                                                           
21 BBC. Locked Up and Vulnerable: When Prison Makes Things Worse. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/future/story/20180411-locked-up-and-vulnerable-when-prison-makes-things-worse>. 
22 Prison Fellowship. Women’s Health Needs. Disponível em: 

<https://www.prisonfellowship.org/resources/training-resources/in-prison/womens-health-needs/>. 
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desde o pré-natal à amamentação. A realidade é de maus tratos, violência obstetrícia, parto em 

solitária23, privação de contato com a criança, desestímulo à amamentação e violência 

psicológica.  

“Regra 48  

1. Mulheres gestantes ou lactantes deverão receber orientação sobre dieta e saúde 

dentro de um programa a ser elaborado e supervisionado por um profissional da 

saúde qualificado. Deverão ser oferecidos gratuitamente alimentação adequada e 

pontual, um ambiente saudável e oportunidades regulares de exercícios físicos para 

gestantes, lactantes, bebês e crianças.  

2. Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a amamentar seus filhos/as, salvo 

se houver razões de saúde específicas para tal.  

3. As necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas que tenham 

recentemente dado à luz, mas cujos/as filhos/as não se encontram com elas na 

prisão, deverão ser incluídas em programas de tratamento.” 

A questão da maternidade não engloba somente a gravidez; em muitos 

estabelecimentos, as encarceradas são mães cujos filhos são sujeitos a viverem na situação de 

reclusão, ao invés de, por exemplo, estarem em prisão domiciliar.  E, quando separados, a 

quebra do vínculo parental se dá de forma brutal e traumática para ambos. 

“Regra 52 

(...) 

2. A remoção da criança da prisão deverá ser conduzida com delicadeza, e apenas 

quando alternativas de cuidado da criança tenham sido identificadas e, no caso de 

presas estrangeiras, com consulta aos funcionários/as consulares. (...)”. 

 

6.3. Questão racial 

 

Tratando-se de violência de gênero, é importante entender suas ramificações e 

especificidades. Olhar esses atos violentos contra as mulheres sem observar a questão racial é 

invisibilizar a condição mais grave à qual as mulheres negras são expostas. 

Voltando ao século XV, temos a chegada dos portugueses ao atual Sudão, resultado do 

fenômeno da Expansão Marítima, onde inicia-se a prática de adquirir escravos negros e de 

exploração da costa africana. Durante os séculos seguintes, a história da população africana 

foi marcada por redução às condições de mercadorias, exploração, miséria e marginalização. 

Após a abolição da escravidão em diversos países, os negros continuavam marginalizados, 

                                                           
23 O Estado de S. Paulo. Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,presa-da-a-luz-dentro-de-

solitaria-em-penitenciaria-do-rio,1786404> 
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levando à estigmatização dessa população, e tendo como consequência o racismo 

institucionalizado e enraizado na sociedade. 

Desde a Expansão Marítima até hoje, os corpos de mulheres negras são 

hiperssexualizados, e, ao mesmo tempo, desvalorizados. Dessa forma, as mulheres negras se 

encontram majoritariamente em condições de pobreza, em periferias e locais menos 

desenvolvidos, o que mantém esses estigmas. A consequência prática disso é que, no 

panorama do encarceramento feminino, as mulheres negras são maioria, sendo em países 

como o Brasil, cerca de 60% do total da população carcerária feminina, ou até mesmo em 

países de maioria branca24.  

A problemática acerca da questão racial não se encontra somente dentro dos muros das 

prisões; os negros também são as maiores vítimas de violência policial em diversos países 

como Estados Unidos25 e Brasil26, resultado de todo o processo de marginalização e 

desvalorização dessa população. Somando todos esses fatores a outros como questões 

econômicas e sociais, compreende-se o porquê de essa parcela da população carcerária ser tão 

significativa.  

 

6.4. Solidão no cárcere 

 

Proporcionalmente ao crescimento da população carcerária feminina, cresce também o 

abandono das mulheres encarceradas. Com toda estigmatização que envolve a criminalidade 

feminina, muitos dos vínculos interpessoais são quebrados por se tratar de uma situação 

vergonhosa para quem se relaciona com essas mulheres. Sendo assim, as presas são privadas 

de seus convívios sociais, agravando a condição de isolamento dentro das penitenciárias. 

 Mesmo não sendo presas por crimes violentos em maioria, as mulheres sofrem de 

forma muito mais intensa as consequências de abandono no cárcere. Esse abandono traz 

consigo efeitos psicológicos extremamente negativos para a saúde mental das encarceradas, 

                                                           
24 BONCZAR, T. (2003). Prevalence of Imprisonment on the U.S. Bureau Of Justice Statistics, Washington D.C. 

Disponível em: <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/piusp01.pdf>. Acesso em: 06 out. 2018. 

25 Mapping Police Violence. Disponível em: <https://mappingpoliceviolence.org/>. 
26 Nações Unidas. Medo da violência policial e de acusações injustas é maior entre a população negra do Rio. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/medo-da-violencia-policial-e-de-acusacoes-injustas-e-maior-entre-a-

populacao-negra-do-rio/>. 
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que, por outro lado, também não recebem o apoio médico necessário para fazer o 

acompanhamento psiquiátrico adequado, tornando o ambiente ainda mais nocivo.  

 A situação se agrava para as mulheres negras encarceradas. A solidão da mulher negra 

já é um fenômeno que as acompanha desde muito novas, porque o mito da fragilidade 

feminina, aliado à proteção masculina, sempre foi exclusivo de mulheres brancas27. Com isso, 

o estigma sobre essa parcela da população carcerária se manifesta de forma ainda mais 

intensa. 

 

7.  Posicionamento das delegações 

 

África do Sul  

 

A Constituição da República da África do Sul estabelece que todos os indivíduos, 

incluindo mulheres encarceradas, possuem o direito a condições de aprisionamento que estão 

em linha com a dignidade humana28. Isso inclui acesso a exercícios, dieta e acomodação 

adequadas, material de leitura e tratamento médico (AGBOOLA, 2016). 

As condições nas prisões sul-africanas, no entanto, são descritas como aterrorizantes 

por Gordin e Cloete (2013). Eles observam que as condições são anti-higiênicas por diversas 

razões, incluindo um número insuficiente de banheiros, papel higiênico e sabonete (GORDIN; 

CLOETE, 2013).  

Entre março de 2007 e março de 2015, mulheres encarceradas representavam entre 

2,2%29 e 2,3%30 da população carcerária total sul-africana. A população de mulheres presas 

na África do Sul é baixa quando comparada àquela de outros países. No entanto, isso não 

impede que a superlotação seja um problema também encontrado nas prisões femininas sul-

africanas.   

 

 

 

                                                           
27 GREGÓRIO, Júlia Fernandes Flauzino. A solidão da mulher negra encarcerada. Disponível em: 

<https://elasexistem.files.wordpress.com/2017/10/a-solidc3a3o-da-mulher-negra-encarcerada.pdf>.  
28  Constitution of the Republic of South Africa 1996 (Act 108 of 1996), Pretoria: Government Printer, 1996.  
29 Judicial Inspectorate for Correctional Services, Annual report 2006/2007.  
30  Judicial Inspectorate for Correctional Services, Annual report 2014/2015, Treatment of inmates and 

conditions in correctional centres. 
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Angola 

 

Angola é uma república constitucional. Em 4 de fevereiro de 2017, o então presidente 

José Eduardo dos Santos anunciou que não tentaria reeleição após 37 anos no poder. Em 26 

de setembro, João Lourenço tornou-se presidente para um mandato de cinco anos31.  

 As condições nas prisões e centros de detenção egípcios são duras e ameaçadoras à 

vida. Organizações Não-Governamentais (ONGs) domésticas, ativistas e a mídia chamam a 

atenção para a corrupção, violência, superlotação e falta de cuidados médicos32.  

 As condições das prisões variam entre as áreas urbanas e rurais. Prisões nas áreas 

rurais são menos cheias e com melhores serviços de reabilitação, treinamento e reintegração. 

Nem sempre as prisões apresentam cuidados médicos adequados, saneamento, água potável 

ou alimento, sendo comum famílias levarem alimentos para os presos. ONGs locais apontam 

os serviços prestados nas prisões como insuficientes33. 

 

Anistia Internacional  

 

A Anistia Internacional é um movimento global de mais de 7 milhões de pessoas que 

se mobilizam “para criar um mundo em que os direitos humanos sejam desfrutados por todos” 

(ANISTIA INTERNACIONAL, 2018). A visão da organização é de que todas as pessoas 

usufruam os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outras 

normas internacionais dos direitos humanos (Ibidem, 2018).  

  Segundo a Anistia (2018), as condições caóticas, superlotadas e perigosas das prisões 

brasileiras resultaram em mais de 120 mortes durante motins em janeiro de 2017. A 

organização aponta ainda que, no estado do Rio de Janeiro, as condições prisionais desumanas 

foram ainda mais degradadas pela crise financeira, pondo em risco o abastecimento de 

comida, água e medicamentos. A tuberculose e as doenças de pele atingiram proporções 

epidêmicas nas prisões do estado (Ibidem, 2018).  

Em relação a Cuba, a Anistia Internacional (2018) aponta que a maioria das 

organizações internacionais independentes de direitos humanos continua sem acesso ao país e 

suas prisões.  

                                                           
31  US Department of State. Cuba 2017 Human Rights Report. Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277211.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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A organização chama atenção também para a situação na Venezuela. De acordo com a 

Anistia (2018), apesar das reformas feitas em 2011 no sistema penitenciário, as condições 

prisionais continuaram extremamente severas. Nas prisões e em outros centros de detenção, 

prosseguiram a falta de cuidados médicos, de comida e de água potável, as condições 

insalubres, a superlotação e a violência (Ibidem, 2018).  

 

Argentina 

 

  Nas prisões federais da Argentina, a população carcerária feminina aumentou cerca de 

200% nas últimas duas décadas34, uma taxa muito maior do que o aumento na população 

encarcerada masculina.  

 As condições de mulheres presas nos presídios federais argentinos são consistentes em 

muitos aspectos com as leis internacionais e fornecem exemplos de melhores práticas. No 

entanto, em alguns casos, a implementação dessas leis se desvia das políticas declaradas. São 

encontrados problemas substanciais na administração de cuidados médicos e nutricionais, na 

execução de programas de trabalho e educação e na provisão de supervisão adequada e 

manutenção das construções35.   

 

Austrália  

 

 A grande maioria das mulheres presas na Austrália (e internacionalmente) cometeram 

delitos menores, não violentos. Isso é evidenciado pelo fato de que a duração média de 

permanência na prisão para mulheres em South East Queensland (SEQ) durante 2015 foi de 

4,96 semanas (KILROY, 2016).  

Tem sido amplamente demonstrado que as mulheres arborígenes e das Ilhas do 

Estreito de Torres sofrem taxas mais altas de violência doméstica e familiar do que as 

                                                           
34 Women in Prison In Argentina: Causes, Conditions, and Consequences. Disponível em: 

<http://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/Argentina_report_final_web.pdf> . Acesso em 17 out. 2018.  
35 Ibidem. 
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mulheres não indígenas36. Prisioneiras indígenas geralmente reportam uma história 

significante de trauma e abuso começando na infância37. 

Dados de ABS (Australian Bureau of Statistics) mostram que de 2005 a 2015 a taxa de 

encarceramento feminino na Austrália cresceu mais de 50% - um crescimento muito mais 

rápido em relação à taxa de encarceramento masculino (KILROY, 2016). É também 

preocupante a diminuição do uso de penas alternativas para mulheres (Ibidem, 2016).  

 

Brasil  

 

As mulheres brasileiras encarceradas, em geral, são jovens, têm filhos, são 

responsáveis pela provisão do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, são oriundas de 

extratos sociais desfavorecidos economicamente e exerciam atividades de trabalho informal 

antes do encarceramento38. 

Em torno de 68% dessas mulheres possuem vinculação penal por envolvimento com o 

tráfico de drogas não relacionado às maiores redes de organizações criminosas.39 A maioria 

dessas mulheres ocupa uma posição coadjuvante no crime, realizando serviços de transporte e 

pequeno comércio de drogas; muitas são usuárias, sendo poucas as que exercem atividade de 

gerência do tráfico40.  

A separação de estabelecimentos prisionais em masculinos e femininos é prevista pela 

Lei de Execução Penal (lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984). A destinação dos 

estabelecimentos segundo o gênero, portanto, é um dever estatal41.   

 

 

 

 

                                                           
36 Anti-Discrimination Commission Queensland (2006). Women in Prison: A Report by the Anti-Discrimination 

Commission Queensland, ADCQ, Brisbane. Disponível em: 
<https://www.adcq.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/5148/WIP_report.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
37 Aboriginal and Torres Strait Islander Justice Commissioner (2009). Social Justice Report 2009, Australian 

Human Rights Commission, Sydney. Disponível em: <https://www.humanrights.gov.au/our-work/aboriginal-
and-torres-strait-islander-social-justice/publications/social-justice-report-0>. Acesso em: 17 out. 2018.  
38 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) - Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias: Infopen Mulheres - junho de 2014. Disponível em: 
<http://www.justica.gov.br/news/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-feminina-no-brasil/relatorio-
infopen-mulheres.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
39 Ibidem. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
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Canadá*  

 

 No Canadá, os governos federal e provincial ou territorial compartilham jurisdição 

sobre instituições correcionais. Pessoas que são sentenciadas a menos de dois anos ou que 

estão detidas antes da sentença cumprem pena em instalações provinciais e territoriais, 

enquanto pessoas sentenciadas a dois anos ou mais cumprem pena em instalações federais. 

Cuidados de saúde sob custódia podem ser entregues pela autoridade governamental 

responsável pela saúde, como em Nova Escócia e Alberta, pela autoridade governamental 

responsável por correções, como em instalações federais e em Ontário, ou contratados de uma 

empresa privada, como na Colúmbia Britânica42.  

 Mais de 50% dos condenados à custódia possuem menos de 35 anos, comparados com 

menos de um terço da população canadense, e a idade mediana dos admitidos em prisões 

varia entre 28 e 33 anos em todas as províncias e territórios (PERRAULT, 2014). Cerca de 

uma a cada dez admissões de adultos na custódia federal, provincial ou territorial são para 

mulheres (PERRAULT, 2014). Cerca de uma a cada quatro admissões são para pessoas 

indígenas, enquanto essas representam apenas 4% da população em geral (PERRAULT, 

2014).  

 Diversos estudos sorológicos identificaram que infecções transmitidas pelo sangue são 

muito comuns em adultos sob custódia. Cerca de 30% daqueles em instalações federais e 15% 

dos homens e 30% das mulheres em instalações provinciais são infectadas com hepatite C43.  

 

China 

 

Cerca de 6,5% dos da população carcerária da China é composta por mulheres (World 

Prision Brief, 2015)44. A grande maioria dos presos no país foi sentenciada à pena de 

trabalho. Na China, a pena de trabalho pode ser determinada não apenas em juízo criminal, 

mas também administrativamente como medida educativa associada a pequenas infrações. 

Ocorre que os condenados a ambos os tipos de penalidade são destinados aos mesmos 

locais de trabalho, chamados de campos (normalmente minas ou fazendas, ou, mais 

                                                           
42 KOUYOUMDJIAN, F.; SCHULER, A.; MATHESON, F; HWANG,S. Health Status of Prisoners in 

Canada. 2016. Disponível em: <http://www.cfp.ca/content/cfp/62/3/215.full.pdf>. Acesso em 17 out. 2018. 
43 Ibidem. 
44WORLD PRISON BRIEF. World Prison Brief data – China. Disponível em:  

<http://prisonstudies.org/country/china>. Acesso em 18/08/2018. 
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raramente, fábricas na área urbana). A comunidade internacional desfere duras críticas acerca 

da legalidade processo para condenação educativa, baseadas principalmente em relatos sobre 

os trabalhos forçados e na arbitrariedade dos encarceramentos pela via administrativa, 

direcionado principalmente a minorias étnicas e políticas45. 

 

Cuba  

 

 As condições nas prisões cubanas são duras. Há instalações superlotadas e o 

saneamento e assistência médica são deficientes. Há relatos de agressões a prisioneiros 

praticadas por funcionários das prisões46.  

 São encontrados relatos de celas com falta de água adequada, saneamento, espaço, 

ventilação, luz e controle de temperatura. Embora o governo forneça alimento e cuidados 

médicos, muitos prisioneiros dependem da família para alimentação e outros suprimentos 

básicos. Água potável muitas vezes é indisponível. Mulheres apontam a falta de acesso a 

produtos de higiene feminina e cuidado pré-natal inadequado47.  

 Foram apontados também surtos de dengue, tuberculose, hepatite e cólera. Existem 

relatos de morte de prisioneiros por ataques cardíacos, asma, HIV/AIDS, entre outros, bem 

como por suicídio48.  

 

Dinamarca*  

 

O sistema carcerário da Dinamarca é um dos mais eficientes do mundo. O baixo índice 

de reincidência, ainda em constante decréscimo, é atribuído pelo poder público dinamarquês à 

filosofía de “normalização” – tolerância e aceitação – de modo a oferecer estrutura adequada 

e tratamento humano aos encarcerados. 

Mesmo nas prisões exclusivamente masculinas, o quadro funcional tem em sua 

composição uma grande quantidade de mulheres, contato benéfico aos prisioneiros e 

                                                           
45 WHAT THE INSIDE OF ONE OF CHINA'S RE-EDUCATION CAMPS LOOKS LIKE. National Public 

Radio. Disponível em:  
<https://www.npr.org/2018/05/22/613449566/what-the-inside-of-one-of-chinas-re-education-camps-looks-
like>. Acesso em 18/08/2018. 
 
46 US Department of State. Cuba 2017 Human Rights Report.Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277567.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 

https://www.npr.org/2018/05/22/613449566/what-the-inside-of-one-of-chinas-re-education-camps-looks-like
https://www.npr.org/2018/05/22/613449566/what-the-inside-of-one-of-chinas-re-education-camps-looks-like
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prisioneiras, que não passam a ter contato exclusivamente com homens e com os demais 

detentos. Apenas 3,6% da população carcerária da Dinamarca é composta por mulheres. 

 

Egito  

 

No Egito, as prisões femininas, assim como as masculinas, sofrem com a falta de 

instalações de saúde adequadas. As mulheres também podem estar sob o poder de agentes 

penitenciários ou guardas que exploram sua condição de vulnerabilidade e cometem abusos49.  

Quando perguntadas sobre a existência de ginecologistas em prisões femininas, muitas 

mulheres apontam que tais médicos estão disponíveis apenas para partos. Na maioria dos 

casos, prisioneiras grávidas dão à luz em maternidades públicas que às vezes lidam com a 

falta de requisitos básicos50.  

 Na Port Said Women’s Prison, mulheres grávidas, mães e seus filhos e mulheres com 

doenças crônicas são todas detidas em uma ala separada. As condições não são muito 

melhores nessa ala, especialmente em relação à ventilação, já que algumas mulheres fumam 

dentro dela51.  

 

Espanha 

 

No início de 2014, 7,78%52 da população carcerária espanhola era composta por 

mulheres, algumas delas mães com filhos. A legislação da Espanha reconhece o direito de 

mães prisioneiras de manter seus filhos com elas até que eles tenham três anos de idade. Por 

essa razão, mais de duzentas crianças vivem em prisões com suas mães, enquanto elas 

cumprem sentença53.  

Há muitas reclamações de mulheres encarceradas que afirmam não receberem 

cuidados médicos especializados para suas necessidades enquanto mulheres. Elas não podem 

comparecer sempre que precisam a um ginecologista porque esses médicos não estão dentro 

                                                           
49 WANIS, H. Health in Egyptian Prisons: A field study on the determinants of health behind bars. Disponível 

em: <https://www.eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/health_in_prison_e.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
50 Ibidem. 
51 Ibidem.  
52 Ministerio del Interior. The Spanish Prison System. Disponível em: 

<http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicaciones/SIS._PEN
ITENCIARIO_2014_ING_acc_2.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
53 Ibidem. 
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das prisões. Muitas mulheres afirmam se sentirem abandonadas nesse sentido e fortemente 

medicalizadas (OCAÑA, 2013).  

 

Etiópia  

 

 Devido à má administração carcerária na Etiópia, há relatos de familiares apontando o 

desaparecimento de indivíduos que estavam sob a custódia de funcionários da prisão. Embora 

a constituição proíba tais práticas, há também relatos de detentos torturados e abusados de 

outras formas por agentes de segurança54.  

 Além disso, os direitos de mulheres e crianças são amplamente desprotegidos na 

Etiópia. A sociedade etíope é dominada por homens, e as mulheres têm menos acesso a 

educação, emprego e proteções legais do que os homens. Violência baseada no gênero e 

mutilação genital feminina são comuns, e a proteção policial e a ajuda social para as 

sobreviventes são inadequadas55.  

  

Filipinas  

 

 As condições das prisões nas Filipinas são muitas vezes severas, potencialmente fatais 

e, em alguns casos, incluem superlotação, condições sanitárias e cuidados médicos 

inadequados, escassez de alimentos e abusos físicos56.  

As autoridades prisionais não aplicam uniformemente os regulamentos do BNJP 

(Bureau of Jail Management and Penology) e do BuCor (Bureau of Corrections) que exigem a 

detenção de presos masculinos e femininos em instalações separadas e em prisões nacionais 

em que são supervisionados por guardas do mesmo sexo. O BNJP e o BuCor relataram 

insuficiência de pessoal de custódia e escolta, especialmente em prisões de grande porte.    

 

 

 

                                                           
54 US Department of State. Ethiopia 2017 Human Rights Report.Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277243.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018.  
55 Divide, Develop, and Rule: Human Rights Violations in Ethiopia. Center for International Human Rights Law 

& Advocacy, University of Wyoming College of Law (2018). Disponível em: 
<https://www.uwyo.edu/law/_files/docs/international%20human%20rights/reports/ethiopia-human-rights-
report-2-july18.pdf>. Acesso em 17 out. 2018.  
56 US Department of State. Philippines 2017 Human Rights Report.Disponível em: 

<https://www.state.gov/documents/organization/277355.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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França* 

 

As prisioneiras grávidas devem ser encaminhadas para um hospital público que tenha 

uma maternidade. Durante o parto, a presa não deve ser algemada ou amarrada. Além disso, 

nenhum funcionário da prisão deve ser admitido na sala de parto, o que nem sempre ocorre na 

prática57.   

Homens e mulheres prisioneiros são sempre separados: algumas prisões acomodam 

apenas homens ou mulheres, enquanto outras acomodam ambos, mas possuem unidades 

separadas para homens e mulheres. Nesse último caso, medidas são tomadas para evitar que 

as prisioneiras e prisioneiros tenham contato58.   

 

México 

 

Atualmente, 5,2% da população carcerária do México é de mulheres. O país apresenta 

um cenário muito comum aos países da América Latina: presídios superlotados e a forte 

presença do crime organizado. Em 2016, uma rebelião levou ao massacre de 52 presos 

queimados no Presídio de Topo Chico, evento que o governo mexicano ainda não soube 

responder. O cenário do encarceramento no México apresenta violações graves às Regras de 

Bangkok, em especial nos presídios femininos, que ainda são minoria, mas apresentam 

condições tão ruins quanto os masculinos. 

 

Nigéria  

 

Apesar de um alto número de habitantes, a Nigéria apresenta somente pouco mais de 

1.000 mulheres em situação de prisão, que correspondem a 2% da população carcerária total 

do país. Mais da metade do total de presos do país são presos provisórios, e a superlotação das 

prisões é uma realidade massacrante na Nigéria. Apesar de algumas prisões exclusivamente 

femininas, as mulheres ainda sofrem com abusos tanto físico quanto psicológicos, além de 

muitas esperarem pela execução da pena de morte. 

 

                                                           
57 CRÉTENOT, Marie; LIARAS, Barbara. Prison Conditions in France. 2013. Disponível em: 

<https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/Prison%20conditions%20in%20France
.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018. 
58 Ibidem. 
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Noruega*  

 

A Noruega possui um dos panoramas mais positivos em relação ao sistema carcerário 

mundial, porém, ainda apresenta diversas falhas no que tange às condições das mulheres 

encarceradas. O país conta com cerca de 6,1% do seu sistema carcerário composto por 

mulheres59, que, em sua grande maioria, já foram vítimas de abuso sexual, possuem distúrbios 

mentais extensos e não-tratados e problemas de abuso de substâncias. Em dezembro de 2016, 

o relatório WOMEN IN PRISON: A thematic report about the conditions for female prisoners 

in Norway60 apontou que as prisões norueguesas ainda são estruturadas de acordo com as 

necessidades dos presos masculinos, em grande parte devido ao pequeno número de mulheres 

no cárcere. Este fato se reflete na arquitetura das prisões, na segurança, em atividades e 

serviços de saúde que não atendem às necessidades específicas femininas – principalmente no 

que tange à saúde mental -, entre outros âmbitos.  

Apesar da grande demanda, o acesso aos serviços de reabilitação de abuso de 

substâncias às mulheres é inferior ao serviço oferecido aos homens, e, apesar do histórico de 

abusos sexuais que muitas detentas possuem, grande parte do atendimento é realizado por 

homens. Diante do pequeno número de prisões femininas, muitas mulheres são direcionadas a 

unidades prisionais com um nível de segurança maior do que o necessário por suas 

condenações, e muitas outras são enviadas a unidades prisionais distantes de suas famílias, 

impossibilitando o contato com os filhos. Ademais, ainda devido às poucas vagas em prisões 

femininas, as detentas sofrem um risco crescente de assédio e abuso sexual por parte de 

guardas e detentos nas prisões mistas, não havendo um treinamento adequado de grande parte 

dos profissionais para detectarem e lidarem com tais situações61.  

 

 

 

 

 

                                                           
59 WORLD PRISON BRIEF. World Prison Brief data – Norway. Disponível em: 

<http://www.prisonstudies.org/country/norway>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
60 NORWEGIAN PARLIAMENTARY OMBUDSMAN. Woman in prison: a thematic report about the 

conditions for female prisoners in Norway. Disponível em: <https://www.sivilombudsmannen.no/wp-

content/uploads/2017/05/SIVOM_temarapport_ENG_WEB_FINAL.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
61 SIBILOMBUDSMANNEN. The conditions for woman in prison in Norway. Disponível em: 

<https://www.sivilombudsmannen.no/en/news/prevention-torture/body-searches-balancing-security-and-

dignity/>. Acesso em: 17 ago. 2018.  
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Países Baixos* 

 

O país atualmente possui cerca de 5,4% de sua população prisional composta por 

mulheres62, uma taxa alcançada após políticas holandesas pró-medidas alternativas depois de 

o país apresentar a maior taxa de mulheres encarceradas da Europa em 2012 (na época, de 

8,7%)63. Em um relatório de 2016 realizado pelo Comitê Europeu para a Prevenção da 

Tortura e Tratamentos ou Punição Desumanos ou Degradantes64 foi apontado o caso de uma 

denúncia feita por uma detenta acerca do uso excessivo de força por agentes penitenciários. 

No caso em questão, a presa, durante a transferência para uma unidade solitária, relatou ao 

comitê de supervisão prisional ter sofrido golpes de bastão e ter sido obrigada a se despir 

diante dos agentes homens ao chegar à cela, obtendo como resposta do comitê que não houve 

irregularidades na ação dos agentes. 

As prisões holandesas contam com uma política de segmentação dos presos com 

distúrbios psicológicos dos demais, no que muitas mulheres se encontram, apesar do número 

de vagas não suprir a demanda, havendo listas de espera, com um número crescente de 

detentos com distúrbios psiquiátricos – especialmente mulheres-. O sistema prisional 

holandês, assim como muitos outros, apresenta um modelo feito para homens, sem contar 

com um sistema ou estratégias voltadas para o público feminino. Neste caso, as próprias 

ferramentas de avaliação de risco foram desenvolvidas para detentos masculinos, ignorando 

os complexos padrões e problemas das mulheres que chegam às unidades prisionais, 

especialmente nos casos de crimes violentos. Recentemente, foi desenvolvida nas unidades 

psiquiátricas uma ferramenta de avaliação de risco específica para mulheres que leva em 

consideração fatores que aumentam as chances de reincidência para a população feminina, 

tais como histórico de prostituição; dificuldades para criar filhos; gravidez na adolescência; 

                                                           
62 WORLD PRISON BRIEF. World Prison Brief data – Netherlands. Disponível em: 

<http://www.prisonstudies.org/country/netherlands>. Acesso em: 15 ago. 2018.  
63 DUTCH NEWS. Holland’s prison cells criticised, too many female prisoners. Disponível em: 

<https://www.dutchnews.nl/news/2012/08/hollands_prison_cells_criticis/>. Acesso em: 17 ago. 2018. 

64EUROPEAN COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAM OR DEGRATING 

TREATMENT OR PUNISHMENT (CPT). Report to the Government of the Netherlands on the visit to the 

Netherlands carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT). Disponível em: 

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806eb

b7c>. Acesso em: 17 ago. 2018.  
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baixa auto-estima; entre outros, porém, o recurso ainda não tem sido utilizado em ampla 

escala ou de maneira sistematizada65.  

 

Paquistão  

 

As prisões no Paquistão apresentam um quadro bastante deplorável devido à má 

administração, à superlotação, à tortura psicológica e ao abandono familiar e social vivido 

pelos presos, além da desconsideração de direitos humanos básicos66.  

A Constituição de 1973 prevê direitos iguais para todos os cidadãos, repudia a 

discriminação com base no sexo e afirma medidas para assegurar a plena participação das 

mulheres em todas as esferas da vida67.  

Na prática, as mulheres paquistanesas são privadas de seus legítimos direitos de 

propriedade. Uma combinação de fatores como práticas costumeiras prejudiciais, inibições 

sociais, versões distorcidas das disposições islâmicas sobre herança e estruturas de poder 

desiguais impedem as mulheres paquistanesas de exercerem seus devidos direitos68.  

Os principais crimes registrados cometidos por mulheres no Paquistão são: tráfico de 

drogas, assassinato do esposo, sequestro69. 

 

Peru  

 

 As condições nas prisões peruanas são duras para a maioria dos prisioneiros do país 

devido à superlotação, saneamento pobre, cuidados de saúde e nutrição inadequados e 

corrupção entre guardas, o que inclui guardas contrabandeando armas e drogas nas prisões. 

Guardas recebem pouco ou nenhum treinamento ou supervisão70.  

                                                           
65 HOGENBOOM, M. The unique way the Dutch treat mentally ill prisoners. Disponível em: 

<http://www.bbc.com/future/story/20180423-the-unique-way-the-dutch-treat-mentally-ill-prisoners>. Acesso 

em: 17 ago. 2018. 
66 BALOCH, Gul Muhhamad. From Arrest to Trial Court: The Story of Women Prisoners of Pakistan. 

2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813025445>. Acesso em 17 

out. 2018. 
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 US Department of State. Peru 2017 Human Rights Report. Disponível em: <https://pe.usembassy.gov/wp-

content/uploads/sites/107/2017-Peru-Annual-Human-Rights-Report.pdf>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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 Em junho de 2017, o Instituto Penitenciário Nacional informou que o sistema 

penitenciário do país tinha 84741 prisioneiros em 69 instalações desenhadas para 36956 

prisioneiros. Exemplos de prisões superlotadas incluem a prisão masculina de San Juan de 

Lurigancho, com 9646 prisioneiros em uma instalação para 3204, e a prisão feminina de Santa 

Monica em Chorrillos, com 740 prisioneiras em uma instalação para 450.  

Além de detentos mortos por companheiros, há abusos cometidos contra prisioneiros 

por guardas prisionais e colegas  presos. Em fevereiro de 2016, um cidadão estrangeiro preso 

morreu por falta de tratamento médico. Tuberculose e HIV/AIDS estão presentes em níveis 

epidêmicos.  

 

Reino Unido  

 

Apesar de existir a prisão perpétua no Reino Unido, no país já existe a tendência de 

que crimes considerados menos graves sejam punidos através de penas alternativas, como o 

serviço comunitário e o pagamento de multas. A maioria das prisões possui áreas voltadas 

para os serviços de saúde, educação e exercícios físicos e, além disso, todo o sistema 

carcerário britânico está sujeito ao Conselho de Monitoramento Independente (Independent 

Monitoring Board, em inglês), o que significa que os presídios devem seguir determinados 

padrões e os encarcerados podem entrar em contato com o Conselho caso esse padrão não 

esteja sendo observado71.  

Entretanto, mesmo sendo um país visto como comprometido com os Direitos 

Humanos diante da comunidade internacional e apesar da clara posição progressista em 

relação ao assunto, a disparidade entre os gêneros dentro das prisões do Reino Unido é 

enorme. Uma em cada três detentas britânicas já passou pela situação de abuso sexual, as 

mulheres possuem 11 vezes mais chances de se automutilarem no cárcere e 66% são 

responsáveis por crianças menores de 18 anos72. 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Focus Prisoner Education. The prison system: a general overview. Disponível em 

<http://www.fpe.org.uk/about/>. Acesso em 17/08/2018. 
72 Revista Forum. Um mundo sem prisões. Disponível em <https://www.revistaforum.com.br/um-mundo-sem-

prisoes/>. Acesso em 17/08/2018. 
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Tailândia* 

 

De acordo com o relatório divulgado em 2017 da Federação Internacional de Direitos 

Humanos (International Federation for Human Rights, em inglês), a Tailândia possui a maior 

taxa de encarceramento do sudeste asiático, sendo a maioria das prisões por posse e tráfico de 

drogas e a superlotação dos presídios o maior desafio no país73. Por serem poucas e menores, 

as unidades prisionais femininas do país contam com uma melhor gestão e uma maior gama 

de recursos, tal como o serviço médico semanal. Entretanto, a situação das mulheres 

encarceradas em presídios mistos é crítica, uma vez que além do acesso precário aos serviços 

básicos de saúde e higiene, elas ainda passam por dificuldades para conseguirem itens 

básicos, como absorventes74. 

 

Togo  

 

O Togo é um país conhecido pelas atrocidades cometidas contra sua população, 

especialmente por parte do governo do país que assumiu após o golpe de Estado de 2005. Este 

fato levou a um contingente imenso de presos políticos e, por questões internas, o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos encerrou suas atividades no país 

em 2015. No início de 2017, mais de 100 pessoas foram mortas, e inúmeras presas após 

manifestações que clamavam por reformas políticas (JORNAL DE ANGOLA, 2017). 

Já em relações de gênero, as mulheres togolesas, vêm, nos últimos anos, se tornado 

cada vez mais importantes politicamente no país. De 2008 para 2013, a porcentagem de 

mulheres na Assembleia Nacional do país foi duplicada. Entretanto, devido ao passado 

tradicional e colonial, as mulheres ainda se encontram em perigo no país: a página oficial do 

Ministério de Relações Exteriores do Brasil, por exemplo, o cita como um dos destinos nos 

quais se aconselha que as mulheres não andem desacompanhadas (ITAMARATY, 2018). 

 

 

 

                                                           
73 News Grid. Thai prisons violate human rights, report says. Disponível em 

<https://www.aljazeera.com/news/2017/02/thai-prisons-violate-human-rights-report-170228063213721.html>. 

Acesso em 19/08/2018. 

 
74 SUPAWATANAKUL, Kritsada. Women inmates: Lives without dignity in Thailand’s female prisons. 

Disponível em <https://prachatai.com/english/node/6773>. Acesso em 19/05/2018. 
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Rússia  

 

Em 2015, a Federação Russa contava com mais de 600 mil presidiários, uma das 

maiores populações carcerárias do mundo (POLITIZE, 2015). Conhecida internacionalmente 

pelo desapreço ao conceito de direitos humanos, a Rússia do século XXI defende a não 

interferência do sistema internacional nas questões prisionais internas. Por isso, espera que 

cada nação decida a melhor forma de lidar com o sistema penal internamente.  

Ademais, a Rússia admite o transporte por seu vasto território por meio de trens, estes 

muitas vezes insalubres e superlotados. Sobre sua experiência, a integrante do Pussy Riot 

(grupo de punk rock feminista conhecido na Rússia pela realização de flashmobs com 

motivações políticas) Nadezhda Tolokonnikova, relatou ter passado 26 dias dentro de um 

vagão de 3,5 metros quadrados sem janelas com mais 11 presidiárias durante uma 

transferência de Moscou para a Sibéria. (EXAME, 2013). Tal sistema é decorrente da enorme 

rede de presídios criada durante as décadas de União Soviética, os chamados “gulags” campos 

de trabalho utilizados até hoje, os quais diversas organizações internacionais denunciam em 

razão das recorrentes violações sistemáticas aos direitos humanos, incluindo até mesmo o 

trabalho compulsório em condições análogas à escravidão.  
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